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Promenaderna med hunden är bäst de stjärnklara 
kvällarna. Då går jag sakta framåt på välkända 
vägar med huvudet riktat uppåt. Det är tiden jag 
tittar på. Tiden är så konkret på natthimlen, så 
synlig. Jag tittar upp mot Sirius, krigaren Orions 
följeslagare. Ljuset från Sirius har färdats genom 
rymden i 8,5 år innan det når mina näthinnor!  

Vänder jag blicken mot norr när det är riktigt 
mörkt, kan jag ana en liten dimmig fläck bredvid 
Pegasus framben. Det är Andromedagalaxen. 
Ljuspartiklarna därifrån började sin långa, mörka 
resa redan för 2,5 miljoner år sedan. Längre tillbaka 
i tiden än så kan man inte se med blotta ögat.  

Ordföranden presenterar sig 
med en krönika om tid! 

Nr 1, 2015 
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Krönika om tid! 

Tips och förslag på innehåll i detta medlemsblad 
mottages tacksamt till redaktionen! 

e-post: ordforande@astronomi-oas.nu   

Tiden är svårbegriplig. Okuvlig i sin strävan 
framåt, samtidigt som det är möjligt att blicka 
tillbaka. Ibland upplevs den långsam och ibland 
otroligt snabb. Tid är däremot alltid bra att ha 
och därför något jag samlar på. 

 Om jag är kompis med tiden eller inte finns 
det delade meningar om. Jag vill gärna påstå att 
jag är det. Jag tar i alla fall väl hand om den. Tid 
skall icke förspillas! Det är därför jag aldrig 
kommer i GOD tid till en träff, en aktivitet eller 
ett flyg. Den tid jag får vänta, känner jag att jag 
slösar bort till ingen nytta. Det känns allra bäst 
när jag springer de sista metrarna för att hinna, 



2 

ÖAS årsmöte: Utdrag ur protokollet 12/3 2015 
§ 9 Val av ordförande

Åsa Thorén valdes enhälligt till ordförande för perioden mars 2015 - mars 2016 

§ 10 Val av styrelseledamöter
Följande 3 styrelseledamöter har föreslagits för perioden mars 2015 - mars 2017: 
     omval av Anders Wettergren 
     omval av Pär Börjesson 
     nyval av Patrik Holmström 
Mötesdeltagarna godkände förslagen. 

Följande styrelseledamöter är redan valda för perioden mars 2014 – mars 2016: 
    Sven Magnusson  
    Gunnar Serrander  

     Anders Hartman 
     Carl Öhman 
     Bengt-Erik Söderström 

§ 11 Val av två revisorer
Valberedningens förslag för revisorer år 2015 är: 
     omval av Nils Sörensson 
     omval av Lennart Samuelsson 
Mötesdeltagarna godkände förslagen. 

Vid det efterföljande konstituerande mötet bestämdes styrelsemedlemmarnas uppgifter till: 

Ordförande      Åsa Thorén  Ledamot     Bengt-Erik Söderström 
Vice ordförande  Gunnar Serrander       Ledamot     Carl Öhman (observatoriechef) 
Sekreterare      Patrik Holmström  Ledamot              Anders Wettergren 
Kassör (samt webbmaster)    Anders Hartman  Ledamot   Sven Magnusson 

Ledamot Pär Börjesson 

då samlar jag mycket tid. Ja, jag vet, genom åren 
har den inställningen fått en del konsekvenser. 
Dock väldigt få som inte har gått att lösa. Det gick 
till och med att köra ikapp ett flygplan med en 
sådan där trapp-bil, ni vet. Planet stannade och 
öppnade dörren och jag klev på – så tidsperfekt!  

Jag är rädd om tiden. Om jag är ute och springer, 
lagar mat eller rensar ogräs passar jag samtidigt 
på att lyssna på en ljudbok. Ett toalettbesök blir så 
mycket mer effektivt om jag på samma gång 
bläddrar igenom Facebook eller mejlar. Gör jag 
flera saker på en gång, känner jag mig varsam och 
sparsam med vår dyrbara, flyktiga tid.  

Låter jag som en stressad person? Det är jag inte, 
snarare tvärt om. Jag tidsoptimerar tillvaron och 
lagrar upp plustid i mitt eget Kom & Gå-system. 

Det gör mig lugn och ger mig känslan av att jag 
hinner allt jag vill. Därför är jag riktigt bra på 
att sitta på en solig altan med en kopp kaffe i 
handen och inte göra någonting. Förlorad 
plustid samlar jag ju snabbt in igen! 

/Åsa Thorén  
ordförande ÖAS 
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När Claes-Ingvar Lagerkvist började med sina 
studier av asteroider var det endast ett fåtal 
forskare som intresserade sig för detta medan det 
nu är ca 700-800 som är aktiva inom området. 
Under den här perioden har även antalet planeter 
ändrats, eftersom planeten Pluto numera blivit 
degraderad till ”dvärgplanet”, så att vi nu har 8 
planeter i solsystemet!  

År 1801 upptäckte Piazzi himlakroppen Ceres på så 
sätt att han först trodde att det var en stjärna, men 
sedan upptäckte att den rörde sig relativt de andra 
bakgrundsstjärnorna. Detta var inledningen till de 
vetenskapliga studierna av solsystemets mindre 
himlakroppar som asteroider, Trans 
Neptunusobjekt, meteorider och 
kometer. Till att börja med gick 
letandet efter asteroider till så att 
man jämförde sina observationer 
med stjärnkartor och då kunde se att 
vissa objekt dök upp som inte 
funnits tidigare, och att dessa 
dessutom ändrade sin position med 
tiden. I och med att den fotografiska 
tekniken utvecklades erbjöds nya möjligheter: Wolf 
i Heidelberg var tidig med att utnyttja detta och 
kunde se hur asteroiderna framstod som streck på 
fotografierna och därigenom blev enkla att 
identifiera. Numera används CCD kameror 
tillsammans med kraftfulla datorer för att hitta 
asteroider. En pionjär vad gällde utvecklingen av 
matematiken för att bestämman asteroidernas 
banor var Gauss. Idag är målsättningen att 
bestämma banan med sådan precision att man kan 
beräkna asteroidens läge inom 1 bågsekund tio år 
framåt i tiden. 

Med termen meteor åsyftas det lysande streck på 
himlen (”stjärnfall”) som alstras när en meteorid 
förgasas vid inträdet i atmosfären. Om den lyckas 
ta sig ned till jordytan får vi en meteorit. De flesta 
meteoriter vi ser härrör från kometbanor. 

Claes-Ingvar visade en bild på ett galleri av 
asteroider som fotograferats på nära håll av olika 
rymdsonder på väg ut mot de yttre planeterna i 
solsystemet. Dessa bilder visade att flera asteroider 
har månar. Kraterförekomsten ger dessutom en 

indikation om deras ålder. 

Om man betraktar asteroidernas fördelning i 
solsystemet så gäller att de allra flesta, likt 
huvudplaneterna, ligger i ekliptikans plan och att 
de flesta ligger mellan Mars och Jupiter. På grund 
av sin storlek är det Jupiter som har den största 
inverkan på dessa små himlakroppar. En effekt av 
detta är att det finns ansamlingar av asteroider som 
ligger på ungefär samma vinkelavstånd framför 
respektive bakom samt mitt emot Jupiter i dess 
bana. Dessa asteroider kallas Trojaner respektive 
Hilda-asteroider och befinner sig i de områden som 
ligger nära de s.k. Lagrange punkterna.  

Om man tittar närmare på 
fördelningen av asteroiderna så ser 
man att det finns vissa avstånd från 
solen där det knappt finns några 
alls, de s.k. Kirkwood-gapen. Skälet 
till detta är att de asteroider som 
befinner sig här är i resonans med 
Jupiter, dvs. att en jämn multipel av 
deras omloppstid utgör en jämn 

multipel av Jupiters omloppstid. Detta får som 
konsekvens att dessa asteroiders banor störs så att 
de skickas ut i andra omloppsbanor. 

Innanför de asteroider som går mellan Mars och 
Jupiter finns de jordnära asteroiderna som indelas i 
olika grupper: Atiras (20 st), Atenasteroider (797 st), 
Appoloasteroider (5247 st) och Amorasteroider 
(4451 st) varav  Appolo- och Atenaasteroiderna kan 
komma att korsa jordbanan. Av de jordnära 
asteroiderna har mellan 1200 och 2000 en diameter 
> 1 km, vilket innebär att det skulle innebära en 
global katastrof om de träffade jorden.  

Att uppskatta storleken av en asteroid är inte helt 
lätt, eftersom det kräver att man kan korrelera den 
ljusstyrka med vilken den observeras med dess 
massa. Det gäller då att man känner till 
reflektionsförmågan (dess albedo) hos asteroiden 
ifråga, vilken varierar med sammansättningen.  

Claes-Ingvar visade en bild av asteroiden Eros som 
tagits av sonden Shoemaker som gått i 
omloppsbana runt asteroiden under ca 1 år. Dessa 

Referat av föredraget "Asteroider mot jorden, hot eller 
verklighet” som gavs av professor Claes-Ingvar Lagerkvist vid 

ÖAS årsmöte 13/3-2014 

Den världsbild som 
dessa upptäckter 

ledde till var att vi 
befinner oss i ett 

Universum som kan 
utvecklas på lite olika 

sätt… 
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bildar visar i detalj hur ytan är beströdd med 
kratrar, vilket kunde användas för att beräkna 
dess ålder, vilken visade sig var flera miljarder år. 

Att vi ej går helt säkra från kollisioner med 
asteroider framgår av spåren från flera kollisioner, 
senast den som skedde över staden 
Tjeljabinsk förra året. Carl-Ingvar 
visade bilder av lämningar av större 
nedslag som Tunguska 1908 och 
Barringerkratern i Arizona. Även 
vid nedslag med stora effekter som 
det i Tunguska så händer det att 
man inte hittar någon krater eller 
några rester på jorden vilket beror 
på att himlakroppen totalt förångats 
vid inträdet i atmosfären. Kratrar efter nedslag 
finns inte så många på jorden då olika sorters 
erosion som vind, vatten och geologisk aktivitet 
förstört spåren, men det finns ändå flera exempel 
som den nämnda Barringerkratern, Siljansringen i 
Sverige och den stora krater utanför Yucatan-
halvön som tros härröra från det nedslag för 65 
miljoner år sedan av en asteroid med ca 10 km 
diameter som utrotade dinosaurierna. Länge 
trodde man dock att kratrar av den typ vi ser i 

mängd på Månen var av vulkaniskt ursprung 
innan Shoemaker kunde visa att det handlade om 
nedslagskratrar. Från den kurva som Claes-
Ingvar visade framgick att kollisioner av den 
storleken som utplånade dinosaurierna som tur 
är sker mycket sällan, i genomsnitt en gång per 

100 miljoner år, vilket känns 
betryggande. 

Så hur namnges asteroider? Först 
och främst skall man ha 
tillförlitliga data som ger 
asteroidens bana, sen får den ett 
löpnummer. En del har dessutom 
namn, som till en början var 
grekiska gudar och gudinnor, 

vilka dock snart tog slut. Numera kan man skicka 
in namnförslag, och Claes-Ingvar har under sin 
karriär som astronom upptäckt över 100 
asteroider och namngivit många, bl.a. med namn 
tagna från gotländska socknar. Claes-Ingvar 
avslutade med att fråga om åhörarna hade några 
förslag och där fick ha några tips, bl.a. vår nya 
ordförandes dotters namn, Smilla, och även 
Landeryd, orten där åt vårt observatorium ligger. 

ÖAS aktiviteter 2015/2016 

2015 tor 17/9      19:00  Observationskväll, Landeryds observatorium (Endast vid klart väder!) 
2015 lör 10/10      15:00-20.00 Astronomins dag & natt - Öppet hus! (Endast vid klart väder!) 

(solteleskop, korvgrillning, enkel föreläsning, planetvandring, stjärnobservation) 
2015 tor 22/10     18:00   Höstmöte, Linköpings Universitetet 
2015 9-12/11        19:00  Observationsvecka, Landeryds observatorium (Endast vid klart väder!) 
2015 tor 12/11     19:00   Stjärnbildspresentation i värmestugan + observation vid klart väder 

2016  tor 21/1     19:00  ÖAS/NAK Årets 10-itopp, värmestugan (ev observation vid klart väder) 
2016    8-11/2     19:00  Observationsvecka, Landeryds observatorium (Endast vid klart väder!) 
2016 tor 11/2     19:00  Stjärnbildspresentation i värmestugan + observation vid klart väder 
2016 tor 17/3     18:00  Årsmöte, Linköpings Universitetet     
2016 tor 31/3     20:00  Observationskväll, Landeryds observatorium (Endast vid klart väder!) 
 

Den världsbild som 
dessa upptäckter 

ledde till var att vi 
befinner oss i ett 

Universum som kan 
utvecklas på lite olika 

sätt… 
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Är du intresserad av att lära dig 
hur man hanterar vårt teleskop 
Emma? Vi är i stort behov att få 
in fler personer som kan hantera 
Emma och därmed ställa upp 
som visningspersonal. Det kan 
handla om allt från skolklasser, 
personalgrupper till enskilda 
privata visningar. Under 
inlärnings- perioden går du 
bredvid en erfaren medlem tills du 
känner dig redo att visa själv. 

Hör av dig till ÖAS så hjälper vi dig! 

Visningspersonal efterlyses!
KONTAKT 

ÖAS postadress 
ÖAS 

c/o Patrik Holmström 
Syrengatan 5A lgh 0901 

582 49 Linköping 
Postgiro: 431 37 13-3 

Ordförande 
Åsa Thorén 

Platens väg 30 
582 77 Vreta kloster 
Bostad: 013-125 325 
Mobil: 073 325 325 

ordforande@astronomi-oas.nu 

Sekreterare 
Patrik Holmström 

Mobil: 0707 59 10 44 

sekreterare@astronomi-oas.nu 

Presentation av styrelsen 

Patrik Holmström, Sekreterare 
sekreterare@astronomi-oas.nu 

Gunnar Serrander, Vice Ordförande 
viceordforande@astronomi-oas.nu 

Anders Hartman, Kassör 
kassor@astronomi-oas.nu 

Per Börjesson, Ledamot 
styrelseledamot@astronomi-oas.nu 

Sven Magnusson, Ledamot 
styrelseledamot1@astronomi-oas.nu 

Bengt-Erik Söderström, Ledamot 
styrelseledamot2@astronomi-oas.nu 

Anders Wettergren, Ledamot 
styrelseledamot@astronomi-oas.nu 

Carl Öhman, Ledamot 
styrelseledamot@astronomi-oas.nu 

Landeryds observatorium 
12”-teleskopet EMMA av fabrikat 

Mead 




